
 

 
УКРАЇНА 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ     

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 
 

НАКАЗ 
 

«16» лютого 2022р.                                                                             № 56 

 

Про підсумки обласного заочного етапу  

Всеукраїнського юнацького фестивалю 

 «В об’єктиві натураліста» 

 

На виконання наказу Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної 

державної адміністрації від 10.01.2022 №04 «Про проведення у 2022 році 

обласного заочного етапу Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві 

натураліста» (далі – Фестиваль), з метою активізації роботи з учнівською 

молоддю щодо вирішення екологічних і природоохоронних проблем, 

комунальним закладом «Чернівецький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» проведено з 07.02.2022 по 

11.02.2022 обласний заочний етап Фестивалю. 

На розгляд журі Фестивалю представлено понад 180 робіт учнів та 

вихованців закладів позашкільної та загальної середньої освіти Чернівецької 

області. 

Роботи учасників оцінено за номінаціями: «Фото», «Відео», «Анімація». 

Творчі роботи, які в найповнішій мірі відповідали умовам проведення 

Фестивалю подали представники закладів освіти Недобоївської, Кара-

пчівської, Кам’янської, Клішковецької, Кадубовецької, Сокирянської 

територіальних громад, м. Новодністровськ, вихованці комунального закладу 

«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді», Чернівецького міського центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді, Чернівецького міського центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді, Сторожинецького центру дитячо-юнацької творчості, 

Будинку дітей та юнацтва м. Хотин. 

 За результатами проведення обласного заочного етапу Фестивалю, на 

підставі висновків журі 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Нагородити дипломами Департаменту освіти і науки Чернівецької 

обласної державної адміністрації І ступеня за зайняте І місце  в обласному 



 

заочному етапі Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві 

натураліста»: 

1.1. В номінації «Фото»: 

- Вікнянську Анастасію, ученицю 7 класу, вихованку гуртка «Юні 

рослинники» Будинку дітей та учнівської молоді м. Хотин на базі Круг-

лицького НВК Хотинської ТГ (керівник – Заплітна А.А.).  

 

1.2.  В номінації «Відео»: 

- Кобаліса Максима,  учня 9 класу Вітрянської гімназії-філії ОЗ 

«Михалківський ліцей» Сокирянська ТГ (керівник – Петрюк Л.Б. ). 

 

2. Нагородити дипломами Департаменту освіти і науки Чернівецької 

обласної державної адміністрації ІІ ступеня за зайняте ІІ місце в обласному 

заочному етапі Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві 

натураліста»: 

2.1.  В номінації «Фото»: 

 Торак Анастасію, вихованку фотогуртка «Об’єктив» КЗ 

«Путильський будинок творчості» (керівник – Гончарюк В.М.); 
 Томку Володимира, вихованця  фотогуртка «Погляд» Чернівецького 

МЦНТТУМ (керівник – Дорожчаний Р.В.); 

 Плиску Андрія, учня 10 класу КЗ «Чернівецький обласний 

навчально-реабілітаційний центр «Родина» (керівник – Дорожчаний Р.В.); 

 Лученко Єлизавету, ученицю 9-В класу Новодністровський ЗЗСО ІІ-

ІІІ ступенів (керівник – Бойчук О.В.); 

 Савчук Дашу, ученицю 9-В класу Новодністровський ЗЗСО ІІ-ІІІ 

ступенів (керівник – Бойчук О.В.); 

 Петращук Надію, ученицю 7 класу, вихованку дитячої студії 

«Фокус» Сторожинецького ЦДЮТ на базі Банилово-Підгірнівської гімназії 

Сторожинецької ТГ (керівник – Місікеви І.Т.); 

 Щербатого Владислава, учня 6 класу Недобоївського ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів ім. Григорія Томіна Недобоївська ТГ (керівник – Ватаманюк М.В.); 

 Заслонкіна Романа, учня 2 класу Чернівецького ліцею №11 

«Престиж», вихованця гуртка «Екологічний Hand Made» КЗ «Чернівецький 

обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» 

(керівник – Кузьмінська В.В.); 

 Боднарчук Юлію, ученицю 4 класу, вихованку гуртка «Еко-Арт» 

Чернівецького міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді (керівник – Давиденко Ю.Ю.); 

 Крупку Олександру, ученицю 4 класу, вихованку гуртка «Еко-Арт» 

Чернівецького міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді (керівник – Давиденко Ю.Ю.); 

 Петрик Ангеліну, ученицю 9-Б класу КЗ «Чернівецький обласний 

навчально-реабілітаційний центр «Родина», вихованку гуртка «Екогармонія» 



 

КЗ «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» (керівник – Заслонкіна О.П.); 

 Салагор Олександру, ученицю 11 класу, вихованку гуртка «Основи 

фенології» Чернівецького міського центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді (керівник – Салагор О.Г.). 

 

2.2.  В номінації «Відео»: 

– Палій Вікторію, ученицю 5 класу Репужинецького ОЗЗСО 

Кадубовецької ТГ (керівник – Мудрей М.В.). 

 

3. Нагородити дипломами Департаменту освіти і науки Чернівецької 

обласної державної адміністрації ІІІ ступеня за зайняте ІІІ місце в обласному 

заочному етапі Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві 

натураліста»: 

3.1.  В номінації «Краща фоторобота»: 

  Горбуль Олександру, вихованку фотогуртка «Погляд»  

Чернівецького міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

(керівник – Дорожчаний Р.В.); 

 Дорожчану Яну, вихованку фотогуртка «Погляд»  Чернівецького 

міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді (керівник – 

Дорожчаний Р.В.); 

 Якимчука Владислава, учня 10 класу КЗ «Чернівецький обласний 

навчально-реабілітаційний центр «Родина» (керівник – Дорожчаний Р.В.); 

 Костинян Кристину, ученицю 6 класу Йорданештської ЗОШ № 2 І-ІІ 

ступенів Карапчівської ТГ (керівник – Шородок  М.Г.); 

 Матейчука Степана, учня 7 класу, вихованця гуртка «Юні лісівники» 

Сторожинецького ЦДЮТ на базі Банилово-Підгірнівської гімназії 

Сторожинецької ТГ (керівник – Кривко А.В.); 

 Полянського Павла, учня 7 класу, вихованця гуртка «Юні лісівники» 

Сторожинецького ЦДЮТ на базі Банилово-Підгірнівської гімназії 

Сторожинецької ТГ (керівник – Кривко А.В.); 

 Черепюк Богдану, ученицю 9 класу, вихованку дитячої студії 

«Фокус» Сторожинецького ЦДЮТ на базі Банилово-Підгірнівської гімназії 

Сторожинецької ТГ (керівник – Місікевич І.Т.); 

 Фарбатюк Христину, ученицю 9 класу Юрковецького ЗЗСО 

Юрковецької ТГ (керівник – Чайка І.В.); 

 Кишку Дениса, учня 7 класу ЗЗСО І-ІІІ ступенів с. Вашківці 

Дністровського району (керівник – Кишка М.В.); 

 Мельник Аріну, ученицю 10 класу Клішковеького ОЗЗСО І-ІІІ 

Клішковецької ТГ (керівник – Боцько Д.Й.); 

 Зубаїра Давида, учня 11 класу Клішковеького ОЗЗСО І-ІІІ 

Клішковецької ТГ (керівник – Боцько Д.Й.); 

 Кирилюк Анну, ученицю 11 класу Клішковеького ОЗЗСО І-ІІІ 

Клішковецької ТГ (керівник – Боцько Д.Й.); 



 

 Гончара Максима, учня  10-А класу Зарожанського ліцею 

Недобоївської ТГ (керівник – Худиківська Г.А.); 

 Свинобій Вікторію,  вихованку гуртка ЦТДЮ Сокирянської міської 

ради (керівник – Сварчевська А.Ю.); 

 Ракочого Всеволода, учня 5 класу Великокучурівсього ОЗЗСО 

Великокучурівської сільської ради  ім. В. Бузенка, вихованця гуртка 

«Екологічний Hand Made» КЗ «Чернівецький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» (керівник – Кузьмінська В.В.); 

 Форманчук Аллу, ученицю 4 класу, вихованку гуртка «Природа 

творчість і фантазія»  Чернівецького  міського центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді (керівник –  Кобеля О.В.); 

 Чебан Амелію, ученицю 3 класу, вихованку гуртка «Юні флористи» 

Чернівецького  міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді (керівник – Горобчук С.В.); 

 Ракочого Вітязьслава, учня 11 класу Чернівецького ліцею №11 

«Престиж», очно-заочної бологічної школи КЗ «Чернівецький обласний центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» (керівник – Хлус Л.М.); 

 Нестор Вікторію, вихованку гуртка «Основи фенології» КЗ 

«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді» (керівник – Хлус Л.М.); 

 Єрмійчука Івана, учня 8-Б класу КЗ «Чернівецький обласний 

навчально-реабілітаційний центр «Родина», вихованця гуртка «Екогармонія» 

КЗ «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» (керівник – Заслонкіна О.П.); 

 Салагора  Віталія, учня 11 класу, вихованця гуртка «Основи 

фенології» Чернівецького  міського центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді (керівник –  Салагор О.Г.); 

 Нехаєнка Івана, учня 2 класу Кострижівського опорного           

закладу  ЗЗСО І-ІІІ ступенів  Кострижівської   селищної   ради             

(керівник – Нехаєнко О.С.); 

 Снігур Олену, ученицю 9 класу Глибочківської гімназії Кам’янської 

сільської ради (керівник – Солонінка І.) 

 

3.2.  В номінації «Відео»: 

 Головченка Лева, вихованця творчого об’єднання раннього розвитку 

«Пізнайко» КЗ «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді» (керівники: Кузьмінська В.В., Заслонкіна О.П.); 

 Ростоцьку Дарину, ученицю 7 класу, вихованку гуртка «Юні 

фотонатуралісти» КЗ «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді» (керівник – Яковчук О.О,). 

 

3.3.  В номінації «Анімація»: 

–  Панченко Мірелу, ученицю 7 класу Підвальнянської гімназії 

Герцаїської ОТГ (керівник –  Падурару  З.В.); 



 

–  Бабич Ангеліну, ученицю 6 класу Чуньківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

Кадубовецької ТГ (керівник – Гривул М.І.); 

– Головатого Дмитра, учня Шировецького ліцею Недобоївської ТГ 

(керівник –  Капустяк Д.Б.). 

 

4. Рекомендувати керівникам органів управління освітою 

територіальних громад оголосити подяку керівникам учнівських творчих 

об’єднань за підготовку учасників  обласного заочного етапу Всеукраїнського 

юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста». 

5. Комунальному закладу «Чернівецький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» (Головченко Л.Ю.) направити 

заявки та конкурсні роботи переможців до всеукраїнського оргкомітету для 

участі у фінальному етапі Фестивалю до 16.02.2022  

6. Наказ розмістити на інформаційних сайтах Департаменту освіти і 

науки Чернівецької обласної державної адміністрації та комунального закладу 

«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді». 

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Департаменту – начальника управління освіти та цифрової трансформації 

Оксану Гринюк.    

 

 

 

 

Директор Департаменту                                                     Оксана САКРІЄР 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


